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مقدمه
به دلیل پیامدهای گسترده و غیرقابل پیشبینی منازعات بر سرنوشت نظامهای سیاسی و ملتها،
اکثر نهادهای دانشگاهی و اندیشکدههای تحقیقاتی وادار شدهاند تا الگوهای پیشبینی ،کنترل و
مدیریت منازعات را مفهومپردازی کرده و نقشهای عملی در مدیریت منازعات را بازشناسی
کنند .این اقدام در کشورهایی که سطح درگیری آنان با منازعات در هر دو سطح داخلی و
بینالمللی باالست ،مورد اهتمام بیشتری قرار گرفته است (زرگر .)3111 ،یکی از نقشهای عملی
در مدیریت منازعات ،دولت -ملتسازی پس از منازعه است .این رویکرد بر آن است تا با
جهتگیری جامع و هنجاری ،علل ساختاری منازعه (دولت) و علل زمینهای و فرهنگی منازعه
(ملت) را به ترتیب با دولتسازی و ملتسازی (البته در راستای منافع بازیگر مداخلهکننده یا
دولتساز) مدیریت کند ( .)Dobbins et al, 2005در چند دهه اخیر ،جمهوری اسالمی بهطور
جدی ضرورت نقشآفرینی در فرایند دولت -ملتسازی در افغانستان ،عراق و سوریه را احساس
کرده است .منازعات این سه کشور بهدلیل پیوستگیهای جغرافیایی و راهبردی آنها با منافع
ج.ا.ایران ،شرایطی را به وجود آورده که کنترل و مدیریت منازعه در این کشورها را به یکی از
ضرورتهای امنیت ملی تبدیل کرده است.
حضور مستشاری ایران در سوریه نیز در این راستا قابل تفسیر است .بدیهی است که حضور
مستشاری ،گامی مقطعی برای مدیریت منازعات است و کنترل منازعه موجود در سوریه مستلزم
نقشآفرینی کشور در فرایندهای بعدی دولت -ملتسازی برای کنترل ریشههای بنیادین منازعه
و تنش در این مناطق است .حضور مستشاری ایران با اینکه تأثیر موفقی در مدیریت منازعات
سوریه داشته ،اما تداوم این موفقیت و استمرار آن مستلزم ورود به فرایند دولت -ملتسازی در
سوریه است .بدون توجه به این مرحله ،دستاوردهای نظامی -امنیتی در سوریه ممکن است در
کوتاهمدت دچار فرسایش شود .البته باید توجه داشت که فرایند دولت -ملتسازی ،فرایندی
نظامی و امنیتی نیست و موفقیت آن در گرو نقشآفرینی متناسب نهادهای غیرنظامی یا کارکرد
نهادهای نظامی -امنیتی در زمینههای مدنی است .ضمن اینکه در کنار جمهوری اسالمی ایران،
بازیگرانی مانند آمریکا ،روسیه ،ترکیه ،اپوزیسیون سوریه و ...تالش دارند تا در فرآیند دولت-
ملتسازی سوریه نقشآفرینی مؤثری داشته باشند .با توجه به ماهیت هنجاری دولت-
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ملتسازی ،باید گفت که بهرغم ثابتبودن برخی از مفاد نظری دولت -ملتسازی در کشورها
و مناطق مختلف ،رویکردها و رویه عملی آن در گفتمانهای مختلف ،متمایز است .لذا نیاز است
جمهوری اسالمی ایران ،فرآیند ملت-دولتسازی در سوریه را حتیالمقدور با گفتمان انقالب
اسالمی متناسب کند.
تبدیل شددددن جمهوری اسدددالمی ایران به قدرت منطقهای ،مسدددتلزم حضدددور و مداخله در
فرایندهای مدیریت مسائل و موضوعات منطقهای است .بنابراین ،ضروری است که چارچوبهای
نقشآفرینی نهادهای مختلف کشدور در فرایندهای مدیریت مسدائل منطقهای بازشدناسدی شود .به
نظر میرسدد حضدور مسدتشاری ایران در سوریه ،در چشمانداز  37ساله آینده نیز همچنان تداوم
خواهد داشدددت و حتی رو به فزونی خواهد نهاد .در چنین شدددرایطی ،انجام پژوهشهایی از این
دسددت می تواند مقدمه ای برای توسددعه زیرسدداخت فکری الزم برای انتخاب راهبرد مناسددب و
کارآمدی حضدور منطقهای ایران شدود .در عین حال ،با توجه به برخی اختالف نظرها در کشور و
واحدهای کارشدناسدی بر سدر نو و شیوه حضور منطقهای ج.ا.ایران ،انجام پژوهش های علمی از
این نو  ،می تواند به تدریج اجما بیناذهنی ایجاد کند .این مقاله به دنبال آن اسددت تا راهبرد بهینه
مجمو بازیگران دخیل در فرآیند دولت -ملتسدازی سدوریه را احصدداد کند؛ تا دستگاه سیاست
خارجی ج.ا.ایران قادر باشدد بر اسداس گفتمان انقالب اسدالمی و اهداف سدیاست خارجی نظام،
راهبردهای جمهوری اسددالمی ایران را در فرایند دولت -ملتسددازی سددوریه بهگونهای انتخاب و
تعریف کند که دارای کمترین تعارض با اهداف مجمو بازیگران باشد.
بدیهی اسدت که جمهوری اسدالمی ایران قادر نیسدت همه خواسدته های خود را در سوریه
محقق کند ،اما می تواند راهبردهایی را انتخاب کند که تعارض کمتری با سایر بازیگران (به ویژه
متحدان) داشدته و اهداف اسداسی نظام را نیز پوشش دهد .با توجه به موارد مذکور ،سوالی که
در این پژوهش تالش می شدود پاسدخی برای آن ارائه شود ،عبارت است از« :راهبردهای بهینه
ج.ا.ایران برای نقش آفرینی در فرایند دولت -ملتسازی سوریه کدامند؟» .به دلیل اکتشافی بودن
این پژوهش ،فرضیهای مورد آزمون قرار نمیگیرد.
راهبردپردازی در برخی از موضوعات ،بسیار پیچیده است؛ زیرا کنشگرانی در محیط وجود
دارندد کده دارای دسدددتورالعمدل یا کارکرد مخفی هسدددتند .در روش های مرسدددوم ،اغلب بر
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خوداظهاری بازیگران یا برداشت تحلیل گر از مواضع بازیگران تأکید می شود .در حالی که وقتی
بازیگری دارای دستورالعمل پنهانی است ،نه خود بازیگر اهدافش را افشا می کند و نه تشخیص
مواضدع آن توسط دیگران میتواند کامالً صحیح باشد .در روشهایی که مبتنی بر نظریه بازیها
برای تحلیل بازی مورد اسدتفاده قرار می گیرد ،روشی با نام تحلیل شبکه بازیگر پویا 3ابدا شده
اسدت که در پژوهش های ایرانی کمتر شناخته شده است .این روش در اصل برای تحلیل تضاد
و تعدارض بین بازیگران مورد اسدددتفاده قرار می گیرد و روش راهبردپردازی مبتنی بر مدیریت
تعدارض میدان بازیگران دخیل در یم موضدددو اسدددت .منظور از راهبرد بهینه در این روش،
راهبردی اسددت که دارای کمترین تعارض با سددایر بازیگران در عرصدده بازی باشددد .در این
پژوهش ،تالش می شدددود بدا کداربسدددت روش دانا ،راهبرد بهینه بازیگران در فرآیند دولت-
ملتسدازی سدوریه معرفی شود .راهبرد بهینه بدست آمده در این روش ،با در نظرگرفتن منافع
کلیه بازیگران درگیر طراحی می شدود و تالش می کند منجر به بازی با حاصل جمع مثبت برای
مشارکتکنندگان شود.

الف .پیشینه پژوهش
درباره فرایند دولت– ملتسازی در کشورهای پسامنازعه ،کتابهای زیادی نگارش شده است.
اغلب تحقیقات در حوزه دولت– ملتسددازی در کشددورهای جهان سددوم از جمله عراق و
افغانسدتان پس از منازعه است .کتاب عبدالعلی قوام با عنوان «دولتسازی ،ملتسازی و نظریه
روابط بینالملل؛ چهارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت– ملتها» در پنج فصدل و
هفده گفتار ،اولین اثر به زبان فارسی در مورد یکی از مهمترین موضوعات روابط بینالملل قرن
بیسددتویکم یعنی مسددئله دولت– ملتسددازی به شددمار میرود که با وجود اهمیت تاکنون از
پرداختن به آن غفلت شدده اسدت .نویسدنده تالش کرده بسیاری از مناقشههای عمده در جهان
به ویژه در میان جوامع کمتر توسددعه یافته ،از خاورمیانه گرفته تا آفریقا ،جمهوری های سددابق

)1. Dynamic Actor network analysis (DANA
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شدوروی و سایر جوامع جنوب را مربوط به حلنشدن فرایند دولت -ملتسازی و گذار ناقص
از این پروسه معرفی کند (قوام.)3111 ،
کتاب «نقش سدددازمان ملل در دولت -ملتسدددازی؛ از کنگو تا عراق» به دنبال بررسدددی
نقشآفرینی مکانیزمهای سازمان ملل متحد در فرایند ملتسازی در کشورهای مختلف طی قرن
بیسددتم اسددت .در واقع ،نویسددندگان تالش کردهاند اسددتفاده آمریکا از ظرفیت سددازمان ملل در
فرایند ملتسددازی را تئوریزه کنند .از نظر آنان ،اسددتفاده از ظرفیت سددازمان ملل می تواند در
تسدریع شدکلگیری دولت مشدرو  ،جذب کممهای بینالمللی برای تضمین رشد اقتصادی و
اعطای مشددروعیت به اقدامات نظامی آمریکا مفید باشددد .کتاب در  31فصددل ،نقش آفرینی
مکانیزمهای سدازمان ملل در مواردی مانند تأمین امنیت ،دموکراتیزاسدیون ،بازسازی اقتصادی و
ایجاد نهادهای دولتی را در کشددورهای کنگو ،نامیبیا ،السددالوادور ،کامبوج ،موزامبیم و تیمور
شرقی و عراق بررسی میکند ).(Dobbins & Jones, 2005
کتاب «نقش آمریکا در دولت -ملتسدازی از آلمان تا عراق» که توسدط مؤسسه رند منتشر
شدده ،تالش کرده است با استفاده از تجربیات واقعی آمریکا در فرایند ملتسازی پس از جنگ
در آلمان و ژاپن و دیگر کشددورها ،اقدام به ارائه چارچوبی نظری درباره ملتسددازی کند .البته
عالوه بر این دو تجربه ،اقدامات آمریکا در کشدورهای دیگری نظیر سدومالی ،کوزوو ،بوسنی و
افغانسددتان نیز مطالعه شددده اند .آنچه که از محتوای کتاب برمی آید ،نشددان می دهد که از نظر
نویسدندگان ،ملتسدازی شامل این مؤلفه ها است :ایجاد امنیت پس از منازعه ،ایجاد فرایندهای
دموکراتیم و نهادهای حاکمیتی ،کمم بشدردوسدتانه ،بازسازی اقتصادی ،ایجاد زیرساخت های
نظامی و امنیتی .نویسددندگان تالش کردهاند در هر کشددور ،چگونگی ایجاد این مؤلفهها توس دط
آمریکدا را توضدددیح دهند و دالیل موفقیت و ناکامی را نیز بازشدددناسدددی کنند

( & Dobbins

.)McGinn, 2003
عالوه بر موارد مذکور ،در مقاالت مختلفی تالش شدده است ،راهبرد جمهوری اسالمی در
سدوریه معرفی شدود .در مقاالتی مانند «تبیین سیاست راهبردی جمهوری اسالمی ایران در قبال
سوریه» (موسوی دهموردی و دیگران« ،)3111 ،تحوالت سوریه و نقش راهبردی ایران ،توازن
منطقه ای و چشددم انداز سددیاسددت خارجی» (لطفی و همکاران« ،)3111 ،راهبردهای جمهوری
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اسدالمی ایران و عربستان سعودی در قبال بحران سوریه» (نجات« ،)3111 ،بررسی علل حضور
مسدتشداری ج.ا.ایران در سوریه» (مرادی )3111 ،و «سناریوهای پیش روی ایران در بحران های
سددوریه و عراق و راهبردهای برون رفت از آنها» (میرحسددینی و رحیمپور اصددل )3111 ،تالش
شدده تا ضدرورت حضدور ایران در سوریه ،راهکارهای مقابله با گروههای تکفیری ،راهبردهای
ائتالف و سدناریوهای محتمل در مورد آینده حضدور ایران در سوریه بحث شود .همان گونه که
مالحظه میشددود ،هیی یم از پژوهش های مذکور اشدداره ای به راهبرد بهینه بازیگران در فرایند
دولت -ملتسازی سوریه نداشته اند و در عین حال ،هیی کدام از آنها منافع کلیه بازیگران دخیل
در میدان بازی سدوریه را در نظر نگرفته اند و تنها از منظر منافع یم بازیگر به بررسدی موضو
پرداختهاند.
همچنین ،مطالعات این پژوهش نشان می دهند که استفاده از روش تحلیل شبکه بازیگر پویا
توسددط محققان ایرانی مرسددوم نیسددت و هیی مقالهای به زبان فارسددی یافت نشددد که از روش
مذکور اسدتفاده کرده باشد .در منابع خارجی ،مقاالت و پژوهش های متنوعی با روش دانا انجام
شددده که تقریباد در همه آنها تحلیل تضدداد و تعارض بین بازیگران دیده می شددود .از رابطه بین
جنسددیت و شددبکه دوسددتی ( )Haynie, Doogan and Soller, 2014تا تحلیل چالش دولتهای
کارگری در منطقه یورو ( )Sukardi, 2005تا مدیریت تعارض مسدددئله آب در هلند

( & Bots

 )Others, 2008و چندین مقاله دیگر ،از روش دانا اسدددتفاده کرده اند .در اینجا نیز اسدددتفاده از
روش دانا برای تدوین راهبرد بهینه دولت -ملتسدازی یا هر موضدو دیگری در مورد سوریه
مشاهده نشد .بدین ترتیب ،می توان گفت که پژوهش حاضر هم از نظر روش به کار رفته در آن
و هم از لحاظ موضو  ،واجد نوآوری است.

ب .مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
در این بخش ،ابتدا چهار مفهوم دولت -ملتسددازی ،مدیریت تعارض ،راهبردپردازی و راهبرد
بهینه تعریف شده و سپس مبانی نظری این پژوهش معرفی میشود.
دولت -ملتسازی :فرایندی پیچیده و چندبُعدی است که هدف از آن ،برساختن روبناها و
زیربنداهدای جدامعده هددف برای کنترل مندابع و عوامل موجد منازعه و تنش در ابعاد مختلف
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سدددیاسدددی ،اقتصدددادی و فرهنگی در راسدددتای منافع و جهت گیریهای مورد نظر کنشگران
مدیریتکننده این فرایند اسددت .دولت ملتسددازی ممکن اسددت توسددط کنشگران داخلی یا
خارجی در یم هدف ،مدیریت و طراحی شود ( .)Cakmak & Utaoglu, 2015در واقع ،دولت
و ملت همواره در ارتباطی دوسدویه تکوینی و تأسدیسی نسبت به یکدیگر عمل میکنند .دولت
برای تثبیت و تداوم خود به وجود ملت و همبسدتگی آن نیاز دارد و ملت نیز برای انباشت بهتر
و نهادینه قدرت و حفظ هویت متمایز و مسددتقل خود به وجود دولتی نیرومند نیاز اسددت.
دولت -ملتسدازی ،ایجاد و تقویت نهادهای الزم برای حمایت از توسدعه سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی بلندمدت است (قوام و زرگر.)531 :3111 ،
مدیریت تعارض :در این پژوهش ،تعارض به معنی وجود نزا  ،مشدداجره یا تقابل نیروهای
موجود در عرصده سدوریه اسدت .تعارض ،فرآیندی است که یم کشور یا گروه به طور عمدی
می کوشد تا به گونه ای بازدارنده سبب ناکامی کشور یا گروه دیگری در نیل به عالیق و اهدافش
شددود .مدیریت تعارض یعنی مدیریتی که بتواند در بهترین شددرایط ،تعارضددات را حل کند؛ به
نحوی که واجد کمترین هزینه یا واگرایی با سایر بازیگران و بیشترین فایده یا همگرایی با سایر
بدازیگران برای مدیریت کننده باشدددد .بدیهی اسدددت که مدیریت تعارض نیازمندی حداقلی از
انعطاف و تساهل است (جهانیان و اسفندیاری.)307 :3111 ،
راهبردپردازی :راهبرد یا اسددتراتژی به معنی تعیین اهداف و طرح برنامه برای رسددیدن به
آنهاسدت .به بیان دیگر ،راهبرد ،طرح درازمدتی اسدت که برای نیل به هدف بلندمدت مشخص
طراحی و تبیین می شدددود .هنری مینتزبرگ ،پنج تعریف از راهبرد را در تئوری مددیریدت ارائه
کرده که معطوف به برنامه ،3شدگرد ،5الگو ،1جایگاه 4و چشمانداز 1است .راهبردپردازی به معنی
اقداماتی است که نتیجه آن ،تعیین یم یا چند مورد از تعاریف مذکور برای فرد ،گروه ،شرکت،
سددازمان یا کشددوری اسددت (مینتزبرگ ،لمپل و آلسددترند .)3110 ،در ادبیات مطالعات امنیتی و

1. Plan
2. Ploy
3. Pattern
4. Position
5. Perspective
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روابط بین الملل ،منظور از راهبرد ،هنر کاربرد و توزیع ابزارهای قدرت برای محقق کردن اهداف
سیاسی است (اسنایدر.)31-30 :3111 ،
راهبرد بهینه :به معنی انتخاب راهبرد توسدط بازیگر ،از بین بیش از یم گزینه در اختیار در
بازی اسدت؛ بهگونهای که بیشترین میزان بازده نظری را برای بازیگر به ارمغان آورد (مینتزبرگ،
لمپل و آلسددترند .)3110 ،البته در روش دانا ،راهبرد بهینه تنها با در نظرگرفتن منافع یم بازیگر
طراحی نمی شود و مبنای آن نیل به وضعیتی است که در آن همه بازیگران تا حدی اشتراک نظر
داشدددتده و کمترین تعدارض را با یکدیگر دارند .در این پژوهش ،برای تعریف ارکان مختلف
دولت -ملتسدازی ،از مدل مرکز مطالعات اسدتراتژیم ترکیه استفاده شده است .ارکان دولت-
ملتسازی که توسط نظریهپردازان مرکز مذکور توسعه یافته است ،عبارتند از:
 .3هویت ملی ،سیستم سیاسی و قانون اساسی؛
 .5بازسازی اقتصادی؛
 .1بازسازی بخش امنیتی؛
 .4ایجاد عدالت پس از جنگ داخلی (بازتوزیع قدرت و ثروت)؛
 .1چشمانداز سیاست خارجی ()Cakmak & Ustaoglu, 2015

ج .روششناسی
در این پژوهش ،از روش داندا که ابزاری برای تحلیل تضددداد و تعارض 3اسدددت ،برای معرفی
راهبرد بهینه اسدتفاده شده است .به منظور توضیح تناسب روش با مسئله ،تالش می شود سطوح
راهبردپردازی معرفی شددده و دالیل امکان اسددتفاده از روش دانا برای تدوین راهبرد بهینه ذکر
شدود .سدطوح تجزیه و تحلیل در راهبردپردازی متفاوت هسدتند .در یم طبقه بندی سداده ،سه
سطح برای راهبردپردازی متصور است که از ساده به پیچیده عبارتند از:
 .9یک بازیگر /چند عامل یا فاکتور :در این سدطح ،یم بازیگر مطرح است که با عوامل
زیدادی روبروسدددت و راهبردهدای آن بازیگر با توجه به چند عامل یا فاکتور مهم تعیین

1. Conflict Analysis
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می شدود .روش های تحلیل هزینه/فایده یا روش سدوات در این سدطح مورد استفاده قرار
میگیرند.
 .5چند بازیگر /چند عامل یا فاکتور از دیدگاه ذینفعان :در سطح سوم ،درک «واقعی» از
بازیگر و عوامل مرتبط با آن ،مسدئله اصدلی برای راهبردپرداز یا تحلیل گر است .بنابراین،
تحلیلگر سدعی میکند همه بازیگران حاضدر در محیط راهبردپردازی را شناسایی کرده و
اقدامات و واکنش های آن را که از زبان خودشان بیان می شود ،درک کند .روش نقشه های
شناختی و روش کیو در این سطح استفاده میشود.
 .1چند بازیگر /چند عامل یا فاکتور از دیدگاه تحلیل گر یا راهبردپرداز :اصدددلی ترین
موضوعی که ذهن تحلیل گر معطوف به آن است ،شناسایی بازیگران و شناسایی عوامل یا
فاکتورهای مرتبط با هر بازیگر اسددت .در این سددطح ،تحلیل گر یا گروه خبره ،خودش را
جای بازیگران قرار میدهد و بر اساس شناختی که از بازیگران دارد ،قضاوتهای خود را
انجام میدهد .تئوری بازیها و تحلیل های خودجایگزین ،در این سطح مورد استفاده قرار
میگیرند.
حال ممکن است در سطح سوم ،بازیگرانی حضور داشته باشند که رفتار پنهان یا دستورکار
مخفی دارند .در مورد این بازیگران ،شددناخت نقش آنها یا عوامل مهم برای آنها بسددیار مشددکل
اسدت .به نظر میرسدد روش تحلیل شبکه بازیگر پویا تا حدی میتواند برای راهبردپردازی در
محیطی که بازیگران با دستورکار مخفی در حال کنش گری هستند ،مورد استفاده قرار گیرد .این
ابزار ،امکانی در اختیار راهبردپرداز یا تحلیلگر قرار میدهد که بتواند چندین برداشددت مختلف
از یم بازیگر را مدلسدازی کند؛ امکانی که در سدایر روش ها مشاهده نمیشود .در این روش،
برای بازیگرانی که دارای دسدتورکار مخفی در عرصده بازی هستند ،می توان همه برداشت هایی
که در مورد بازیگر خاص وجود دارد ،را وارد تحلیل کرد .ضدددمن اینکه می توان میزان قطعیت
هر برداشددت از هر بازیگر را نیز مشددخص کرد .در واقع ،تفاوت اصددلی روش دانا با روشهای
دیگر ،در همین دو قابلیت اسدداسددی نهفته اسددت ( .)Duin, Bots & Twist, 1999تجمیع همه
برداشت های موجود در مورد نقش و کارکرد بازیگران ،بینش ارزشمندی در اختیار راهبردپرداز
قرار میدهد که میتواند از آن برای دقیقکردن استداللهای خود استفاده کند.
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در این پژوهش ،داده هدای مورد نیاز برای مدل سدددازی از طریق مصددداحبه و پنل خبرگی
جمع آوری شدد .افرادی که مورد مصداحبه قرار گرفتند یا در پنل خبرگی شدرکت کردند ،شامل
افرادی بودند که صداحب تجربه زیسدته در سدوریه بوده یا سدابقه مطالعاتی در موضو سوریه
داشدته اند .در این پژوهش  1نفر از خبرگان برای شدرکت در پنل خبرگی به صورت قضاوتی و
هدفمند انتخاب شدددند .از پنل خبرگی ،برای انتخاب بازیگران عرصدده سددوریه ،تعیین اهداف
بازیگران و شدناخت وضدعیت بازیگران و مدلسازی عرصه بازی استفاده شد .برای مدلسازی،
از نرمافزار تحلیل شددبکه بازیگر پویا (دانا) اسددتفاده شددد .در این پژوهش ،مراحل روش تحلیل
شبکه بازیگر پویا به صورت زیر مورد استفاده قرار گرفت.
• شناخت بازیگران مطرح در فرآیند دولت -ملتسازی سوریه؛
• تعریف اهداف برای هر بازیگر؛
• شناسایی عوامل مؤثر بر اهداف هر بازیگر و تعریف روابط علی بین آنها؛
• شناخت تعارض بین اهداف بازیگران؛
• تعریف عرصه بازی برای هر بازیگر توسط هر یم از خبرگان (هر یم از خبرگان ،عرصه
بدازی مورد نظر خود را برای هر بدازیگر ایجاد می کند تا شددداید راهی برای کاهش عدم
قطعیت و ابهام باشد)؛
• معرفی راهبرد بهینه با توجه به تعارضات بازیگران (.)Bots, 2007: 163
همانطور که پیشتر بیان شد ،این روش مبتنی بر در نظرگرفتن منافع و مواضع همه بازیگران
دخیل در دولت -ملتسدازی است و راهبرد بهینه ،راهبردی است که پیگیری آن توسط یکی از
بازیگران(در اینجا ج.ا.ایران) با کمترین تعارض و تضداد از سوی دیگر بازیگران روبرو میشود.
این بددان معناسدددت که ج.ا.ایران با در نظرگرفتن تعارض یا همکاری دیگران با مطلوبیت های
مورد نظرش ،راهبردی برای نقش آفرینی در میددان بازی سدددوریه را طراحی می کند .بنابراین،
بهینگی در این روش ،از یم سددو ناشددی از شددناسددایی حالتی اسددت که کمترین تعارض میان
بازیگران را تداعی میکند و از سدوی دیگر ،ناشددی از چشدمانداز و مطلوبیتهای مورد نظر هر
بازیگر است که تالش میکند آنها را متناسب با وضعیتی که کمترین تعارض میان همه بازیگران
وجود دارد ،پیگیری کند.
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برای افزایش اعتبار پژوهش ،در این پژوهش اوالً ،از روش تحلیل شبکه بازیگر پویا استفاده
شددد تا به کمم آن ،روش ،داده های ناقص ،غیرقطعی و احتمالی که از خبرگان دریافت شددده
بود ،قابل اسدتفاده باشدد .ثانیاً ،نتایج پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و نظرات تأییدکننده آنها
دریافت شد.

د .راهبرد بهینه بازیگران در فرآیند دولت -ملتسازی سوریه
بدا فروکش کردن بحران در سدددوریه ،بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ذی نفع و تأثیرگذار ،بر
اسدداس منافع و عالیق خود ،جهت گیری های مختلفی را در رابطه با این کشددور اتخاذ کرده اند.
بدیهی اسددت که هر یم از بازیگران تالش میکنند محیط و قواعد بازی را بهگونهای هدایت و
مدیریت کنند که منافع حداکثری آنها در این کشدور تضمین شود .با توجه به نتایج مصاحبهها،
از میان همه بازیگرانی که در عرصدده سددوریه فعالیت دارند ،بازیگران زیر توسددط خبرگان برای
مدلسدازی انتخاب شددند :سدازمان ملل ،آمریکا ،اتحادیه اروپا ،رژیم صددهیونیسددتی ،عربستان،
ترکیه ،قطر ،اردن ،مصر ،امارات ،دولت سوریه ،ایران ،حزباهلل لبنان ،روسیه ،چین ،عراق ،کمیته
هماهنگی ملی برای تغییرات دموکراتیم ،اخوان المسدددلمین ،ارتش آزاد سدددوریه ،حزب اتحاد
دموکراتیم کردسدتان سدوریه ،شدورای ملی کرد ،هیئت تنسیق ،تریبون مسکو ،جبهه خلق برای
تغییر و آزادی ،هیئه تحریرالشدام ،حراس الدین ،جبهه پیشدرو ملی ،نیروهای دموکراتیم سوریه
(قسد) ،جیش مغاویر الثوره ،جیش العشائر ،ائتالف جیش الوطنی ،القاعده و داعش.
پس از تعیین بازیگران ،با اسددتفاده از نتایج مصدداحبه ها و پنل خبرگی ،اهدافی که موضددو
عمده چالش بین بازیگران در فرآیند دولت -ملتسدددازی سدددوریه بودند ،توسدددط خبرگان به
صورت محورهای زیر معرفی شدند.
 .3افزایش قددرت دولدت در سدددوریده در مقدابدل کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت
گروههای اجتماعی
 .5نظام سیاسی سکوالر در مقابل نظام سیاسی مذهبی یا اسالمگرا؛
 .1تقویت ناسیونالیسم عربی در مقابل ایده امت اسالمی؛
 .4تغییر نام کشور از جمهوری عربی سوریه به جمهوری سوریه؛
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 .1تقویت حزب بعث در مقابل تضعیف جایگاه حزب بعث در هرم قدرت سوریه؛
 .1ایجاد نظام تحزب غیرهویتی در مقابل تحزب اسالمی ،علوی ،سنی ،کردی و...؛
 .0استقالل قوه قضائیه از حزب بعث در مقابل ضرورت عضویت قضات در حزب بعث؛
 .1تقویت نقش ارتش در سددیاسددت و امنیت سددوریه در مقابل تقویت نقش دسددتگاه های
امنیتی؛
 .1حلوفصل مناقشه جوالن با رژیم صهیونیستی در مقابل مبارزه با اشغالگری؛
 .37عادیسازی روابط سوریه با ترکیه ،اردن ،عربستان و امارات یا بالعکس؛
 .33کاهش نفوذ ایران در سوریه یا بالعکس؛
 .35کاهش نفوذ روسیه در سوریه یا بالعکس؛
 .31تقویت اقتصداد نیمه سدوسدیالیسدتی مانند نروژ و سوئد در مقابل اقتصاد سوسیالیستی یا
اقتصاد بازار آزاد؛
 .34تقسیم قوا بین اقوام بر اساس مدل عراقی و لبنانی؛
 .31ایجاد فدرالیسم در مقابل یکپارچکی یا تجزیه یا خودمختاری؛
 .31نقش آفرینی برندامده عمران ملدل متحدد ،صدددنددوق بین المللی پول و بانم جهانی در
بازسازی سوریه.
در ادامه تالش شدد رابطه بین موضوعات چالشی مذکور ،بر اساس دیدگاه ها و نگرش های
هر بازیگر در عرصده سدوریه مدلسدازی شود .مدلسازی با استفاده از نظرات خبرگان صورت
گرفت و برای همه بازیگران معرفی شده و توسط هریم از خبرگان به صورت مجزا انجام شد.
برای سددهولت کار ،روابط بین عناصددر در همه عرصددههای بازی یکسددان در نظر گرفته شددد .با
توجه به تعارضدات مختلفی که بین بازیگران عرصده سوریه وجود دارد ،بهینه ترین راهبردها در
عرصده دولت -ملتسددازی سدوریه که تعارض نسددبتاً کمتری در مورد آنها بین بازیگران وجود
دارد ،با توجه به نظرات خبرگان مختلف ،در شکل زیر نشان داده شده است.3
 .3الزم به ذکر است که برای هر کدام از بازیگران موثر در دولت -ملتسازی سوریه ،نقشه شناختی متفاوتی بر اساس نظرات
خبرگان وجود دارد که به دلیل طوالنیشدن مقاله ذکر نشدهاند و برای رعایت حجم مناسب مقاله ،تنها نقشه شناختی بهینه که
یافته نهایی تحقیق است ،ارائه شده است .نقشه شناختی بهینه ،برآمده از ترکیب نقشههای ذهنی بازیگران مختلف در مورد دولت-
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شکل  .9بهینهترین راهبردها در عرصه دولت -ملتسازی سوریه

در شدکل باال ،روابط بین موضدوعات چالشی در فرآیند دولت ملت سازی سوریه نشان داده
شدده است .بردارها نشان دهنده جهت تاثیرگذاری است و عالئم مثبت و منفی نشان دهنده تأثیر
مسدتقیم یا معکوس اسدت .اندازه عالئم هم نشدان دهنده شدت تأثیرگذاری است؛ یعنی عالمت
بزرگ تر نشددان دهنده تأثیرگذاری بیشددتر مثبت یا منفی اسددت .بردارهای کم رنم یا خط چین
نشداندهنده قطعیت کمتر خبرگان برای تعیین رابطه بین موضدوعات چالشدی است .درون کادر
هر موضو چالشی ،مثلثی وجود دارد که به صورت مستقیم یا معکوس و با اندازه های مختلف
نشدان داده شدده اسدت .مثلث مستقیم به معنی موافقت با آن موضو و مثلث معکوس به معنی
مخالف با موضو مورد نظر است .اندازه مثلت هم نشان دهنده شدت موافقت یا مخالفت است.
با توجه به نتایج این پژوهش ،میزان تعارض نقشده مذکور با مجمو بازیگران حدود  10درصد
است و بر اساس آن ،میتوان راهبرد بهینه بازیگران برای دولت -ملتسازی در سوریه را شامل
ملتسازی توسط نرمافزار دانا است که بر اساس مکانیزم حل تعارضات میان بازیگران مختلف بر سر اهداف شناسایی شده،
ارائه شده است.
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کمم به افزایش قدرت دولت سدوریه ،پذیرش نظام سدیاسدی سددکوالر ،پذیرش ناسدیونالیسددم
عربی ،تقویت حزب بعث در کنار تشددویق تحزب غیرهویتی ،تقویت پارلمان در برابر ریاسددت
جمهوری ،تقویت نقش ارتش در سدیاسدت و کاهش نفوذ دستگاه های امنیتی در عرصه سیاسی
سدوریه ،اسدتقالل قوه قضدائیه از حزب بعث ،تشدویق اقتصداد نیمه سدوسیالیستی ،جلوگیری از
تقسیم قوا بر اساس مدل لبنانی و عراقی و مخالفت با فدرالیسم معرفی کرد.
در شکل مذکور ،موافقت زیاد بازیگران با افزایش قدرت دولت در سوریه و تقویت نقش
ارتش در سدیاسدت و امنیت سوریه ،حالت بهینه است و بنابراین ،پیگیری راهبردهایی که در
پی افزایش قدرت نیروهای اجتماعی ،سددازمان های مردم نهاد و نظا م حزبی به جای ریاسددت
جمهوری هسددتند ،هزینه بیشددتری خواهند داشددت .همچنین ،موافقت متوسددط بازیگران با
سدکوالر بودن نظام سیاسی سوریه ،تقویت ناسیونالیسم عربی در سوریه ،تقویت حزب بعث،
کاهش نفوذ روسیه در سوریه ،تقویت اقتصاد نیمهسوسیالیستی مانند نروژ و سوئد در سوریه،
استقالل قوه قضائیه از حزب بعث و ایجاد نظام تحزب غیرهویتی حالت بهینه است .بنابراین،
مطالبه نظام سدیاسددی مذهبی یا اسددالمگرا ،پیگیری ایده امت اسددالمی ،تضددعیف حزب بعث،
افزایش نفوذ روسدیه در سدوریه ،ایجاد نظام اقتصادی سوسیالیستی یا اقتصاد بازار آزاد ،لزوم
عضددویت قضددات در حزب بعث و ایجاد نظام های حزبی با هویت های عربی ،کردی ،سددنی
و ،...بهینه نبوده و نیازمند هزینه های زیادی اسدت .از سوی دیگر ،مخالفت شدید بازیگران با
« حل مناقشده جوالن و معامله با رژیم صهیونیستی ،کاهش نفوذ ایران در سوریه و ایجاد نظام
فدرالی در سدوریه» حالت بهین ه است و پیگیری این مواضع توسط یم بازیگر ،بسیار سخت
اسدت .همچنین شداهد مخالفت متوسط بازیگران با تقسیم قوا در سوریه بین اقوام سوری بر
اسداس مدل عراقی و لبنان ی ،تضعیف نقش نیروهای امنیتی در سیاست سوریه و عادی سازی
روابط سدوریه با ترکیه ،اردن ،و عربستان هستیم؛ که معنای آن ،این است که در حالت بهینه،
پیگیری این راهبردها توسدط یم بازیگر ،هزینه های اقتصادی ،سیاسی و نظامی بر آن تحمیل
خواهد کرد.
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بدیهی اسدت که اگر بازیگری مانند ج.ا.ایران ،راهبرد خود را در دولت -ملت سازی سوریه
همداهندگ بدا راهبرد بهینه انتخاب کند ،با هزینه کمتری قادر به نقش آفرینی در فرآیند دولت-
ملتسازی سوریه خواهد بود.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،از روش دانا برای حل دو چالش روش شدددناختی در حوزه راهبردپردازی ،در
محیطی با بازیگرن دارای دسددتورکار مخفی اسددتفاده شددد .یکی از چالشها ،پنهانبودن مواضدع
بازیگران بود که این چالش با استفاده از تجمیع سیستمی نظرات همه تحلیلگران مشارکتکننده
در پژوهش رفع شددد .چالش دوم مربوط به ابهام زیاد و وجود عدم قطعیت در مورد روابط بین
عوامل و مواضددع بازیگران بود که با اسددتفاده از قابلیت نرم افزار دانا ،میزان عدم قطعیت در هر
رابطه و موضددع هر بازیگر توسددط خبرگان تعیین و جمعبندی شددد .در مجمو  ،می توان نتیجه
گرفت که از نظر روش شددناختی ،روش دانا ابزار مناسددبی برای راهبردپردازی در عرصدده هایی
اسدت که عدم قطعیت و ابهام در آنها زیاد است .بدیهی است که این روش نمی تواند به صورت
کامل مشددکل عدم قطعیت را حل کند ،ولی به هر حال امکان تجمیع روشددمند برداشددت های
مختلف تحلیل گران را فراهم می کند؛ که می تواند راهی برای کشدف دستورکار مخفی بازیگران
باشدددد .با توجه به راهبردهای بهینه بازیگران برای دولت -ملتسدددازی در سدددوریه ،می توان
راهبردهای ج.ا.ایران را به گونه ای انتخاب کرد که دارای بیشدترین هماهنگی با اهداف سدیاست
خارجی کشددور و کمترین تعارض با مجمو بازیگران باشددد .بدیهی اسددت در راهبرد ،ممکن
است تعارض ج.ا.ایران با یم بازیگر کم و با بازیگر دیگر زیاد باشد.
ذکر این نکته هم الزم اسدت که سوریه امروز از جنگ ویرانگر داخلی خارج شده است که
حجم خسارت های آن معادل ده تا پانزده برابر تولید ناخالص داخلی آن کشور ارزیابی می شود.
از این رو ،دوره پیش رو در سدوریه ،دوره سدازندگی است .نظام فعلی سوریه هرچند با کمم
ایران و روسدیه توانسددت در دوره جنگ دوام بیاورد ،ولی معلوم نیسددت که بدون کمم ایران و
روسدیه تا چه اندازهای خواهد توانسدت از بحران سدازندگی خارج شدود .ضدمن اینکه ایران و
روسدددیه هرچند در حوزه های نظامی ،دو قدرت منطقه ای و جهانی هسدددتند ،اما هر دو درگیر
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مشدکالت اقتصدادی بوده و بعید اسدت که توان به دوش کشدیدن تمامی بار بازسازی سوریه را
داشدته باشدند .در این شرایط ،سیاست قدیمی هویج و چماق توسط رقبای ایران می تواند به کار
گرفته شدود .در سدیاست های تشویقی و هویجی ،نقش دالرهای نفتی عربستان و امارات بسیار
پررنگ خواهد بود .شدداید راز سددفرهای مکرر مقامات سددوریه به امارات ،عربسددتان و اردن و
دیددارهدای آنهدا بدا مقدامات آمریکا ،در نیاز به دالرهای نفتی برای آینده سدددوریه باشدددد .در
سدیاسدتهای تهدیدی و چماقی نیز تهدیدهای مکرر رژیم صدهیونیسددتی علیه اهداف نظامی و
گاهاً صدنعتی سدوریه یا مسدتشاری ایران در سوریه ،هزینه های حضور ایران در سوریه را برای
دولت سوریه افزایش خواهد داد.
برای اینکه از نفوذ ایرا ن در سدوریه به شددت کاسدته نشدود ،الزم است راهبردهایی که در
بهینه ترین حالت نسدبت به مواضع رقبا قرار دارند ،توسط نهادهای متولی مدیریت حضور ایران
در سدددوریه مورد توجه قرار گیرند .طبق یافته ها ،این راهبردها باید ویژگی های زیر را داشدددته
باشند:
 افزایش قدرت دولت سوریه؛
 پذیرش نظام سیاسی سکوالر؛
 پذیرش ناسیونالیسم عربی؛
 تقویت پارلمان در برابر ریاست جمهوری؛
 استقالل قوه قضائیه از حزب بعث؛
 جلوگیری از تقسیم قوا بر اساس مدل لبنانی و عراقی؛
 مخالفت با فدرالیسم.
همچنین ،باید توجه داشددت که ادامه نقش آفرینی ج.ا.ایران در سددوریه نیازمند تقویت نقش
ج.ا.ایران در فرایند توسددعه و سددرمایه گذاری در زیرسدداخت های این کشددور اسددت .بنابراین،
سدیاسدتگذاران ارشدد کشور باید تالش کنند موانع مالی ،اقتصادی و سیاسی پیش روی کشور
برای این نقشآفرینی از میان برداشته شود.
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